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Tôi bắt đầu tập tành viết văn khi còn là cô học trò 
bé nhỏ của trường Nữ trung học Trưng Vương. 
Thoạt đầu là những bài viết cho Bích báo của lớp, 
rồi báo Mê Linh của trường. Mộng của các mầm 
non văn nghệ thời đó là có bài được đăng trên 
Trang Học Sinh của Báo Ngôn Luận. Năm 17 tuổi, 
1958 tôi bắt đầu thực hiện giấc mộng đó.  
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Trước hết phải tìm một bút hiệu, để lỡ bài không 
được đăng thì khỏi mắc cở. Vì nhà báo họ sẽ trả lời 
những bài không được đăng trong mục Thư Tín, 
kèm với tên tác giả. Mà bài của tôi biết đâu không 
nằm trong mục đó. Tôi nghĩ, nếu họ trả lời bài của 
Hồng Thủy không được đăng, thì eo ôi mất mặt với 
bạn bè quá. Nhất là độc giả trang Học Sinh Ngôn 
Luận thời đó, lại có rất nhiều các chàng Chu Văn 
An quen biết mới hãi chứ.  
Không hiểu sao, tôi lại lấy bút hiệu là Mộng Huyền. 
Chỉ biết nghe có vẻ mộng mơ là thích. Nhưng may 
sao, truyện ngắn của tôi được chọn đăng. Cầm tờ 
báo có truyện của mình, tôi vui sướng và hãnh diện 
vô cùng. Lúc đầu, tôi chỉ viết những kỷ niệm của 
tuổi học trò. Thừa thắng xông lên, tôi bắt đầu viết 
truyện tình. Mà lại truyện tình dang dở mới kinh 
chứ. Truyện tình dang dở của tôi được xuất hiện 
trên trang Phụ nữ của Báo Ngôn Luận và mục “Mỗi 
ngày một truyện ngắn của báo Tiếng Chuông”.  
Phạm Nga cô bạn thân cùng lớp, không hẹn nhau, 
mà cũng lấy bút hiệu có chữ Huyền, Bích Huyền. 
Nàng cũng gửi bài cho báo Ngôn Luận cùng lúc với 
tôi. Thật vui, khi hai đứa được chị Kiều Diễm Hồng 
của báo Ngôn Luận giới thiệu hai cây bút mới của 
Trang Phụ Nữ. Hai cô nữ sinh non choẹt, rủ nhau 
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viết truyện tình dang dở. Dù chưa nếm hương tình 
yêu, mà đã dám liều lĩnh tưởng tượng nhấp chén 
đau thương của những chuyện tình buồn.  
Thời đó, bên Chu Văn An cũng có mấy chàng viết 
văn như Nguyễn Đức Nam, Đinh Lang (bố của ca sĩ 
Diễm Liên), Hoài Ngô, Y Dịch (cố nhà báo Lê Đình 
Điểu). Thấy các anh lập nhóm Hoa Tiên, hai đứa tôi 
cũng lập nhóm Huyền.  
Hoa Tiên của Chu Văn An rủ chúng tôi vào nhóm 
của họ. Vào nhóm thì phải dẹp nhóm Huyền sao? 
Tự ái dân tộc, chúng tôi từ chối. Các chàng bèn dụ: 
thôi thì hai nhóm nhập chung. Thế là Nhóm Huyền 
Hoa Tiên xuất hiện. Chả ai hiểu tại sao lại có tên 
nhóm Huyền Hoa Tiên, vì cái tên nhóm chẳng có ý 
nghĩa gì cả. Riêng chúng tôi biết, chỉ là các nàng 
Trưng Vương cứng đầu, nên các chàng Chu Văn An 
phải chiều thôi. Không lẽ các anh lại bỏ tên Hoa 
Tiên hay ho như vậy, để chỉ lấy tên nhóm Huyền 
lãng xẹt, chẳng có ý nghĩa gì hết, ngoài cái nghĩa 
xấu xí là đen thùi lùi. Bởi vậy để Huyền Hoa Tiên là 
yên chuyện. TV, CVA luôn sát cánh bên nhau, vui 
quá là vui đi chứ? Chả sát cánh mà phần lớn rể 
Trưng Vương đều là cựu học sinh CVA hay sao?  
Văn nghiệp học trò kéo dài được hai năm, tôi bị dụ 
khị lên xe hoa về nhà chồng. Chú rể là Hải Quân 
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gốc CVA. Sau đó, thay vì sáng tác truyện ngắn thì 
tôi sản xuất tí nhau. Bốn nhóc tì tiếp tục ra đời. Bận 
lo cho bốn đứa con, tôi bỏ luôn giấc mộng viết văn, 
và cái tên giấc mộng đen cho chìm vào dĩ vãng.  
Lập gia đình được 15 năm thì vận nước đổi thay. 
Biến cố đau thương bất ngờ nhất sẩy ra. Chúng tôi 
phải rời bỏ quê hương yêu dấu, tức tưởi ra đi, lưu 
lạc qua đất Mỹ.  
Cuộc đổi đời, với những vất vả bắt đầu từ con số 
không, khiến tôi nghĩ: không bao giờ còn có thể viết 
văn trở lại. Nào ngờ, tình Trưng Vương quá thắm 
thiết, khiến chúng tôi phải tìm cách liên lạc với 
nhau. Những buổi họp mặt Trưng Vương ở khắp nơi 
bắt đầu được thực hiện. Có họp mặt là có văn nghệ 
văn gừng, dĩ nhiên tờ Đặc San luôn luôn là linh hồn 
của những buổi họp mặt. Các bạn biết tôi ngày xưa 
viết lách, nên kêu réo bắt viết bài. Cầm bút trở 
lại…với chủ đích của Đặc San là tìm về kỷ niệm. Tôi 
bỗng thấy mình đang mơ mộng đi trên con đường 
Nguyễn Bỉnh Khiêm rợp lá me bay, hay dạo bến tầu 
những chiều lộng gió. Saigon với những sáng đón 
đưa, những chiều hò hẹn. Những buổi dạo phố cùng 
bạn bè trên đường Tự Do, Nguyễn Huệ, hiện ra 
trong cuốn phim dĩ vãng. Ngòi bút miên man, bao 
nhiêu kỷ niệm của thuở học trò lần lượt trở về. Sau 
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đó cuộc sống cũng ổn định hơn, thời tiết bốn mùa 
Xuân, Hạ, Thu, Đông của vùng Hoa Thịnh Đốn cho 
tôi sống lại những ngày thơ ấu ở miền Bắc đất nước 
thân yêu. Những hình ảnh đẹp chợt đến từ những 
cánh hoa vàng mỏng manh trong gió cho tôi hứng 
khởi, mơ mộng tiếp tục viết. Những bài viết đủ thể 
loại, tùy theo cảm xúc cứ thế tuôn trào. Viết nhiều 
cho các báo, nhưng chẳng bao giờ nuôi mộng làm 
nhà văn, để mà in sách. Tình cờ may mắn, được 
những sự khuyến khích của những bậc thầy, những 
bằng hữu, những độc giả mến thương, những người 
bạn tốt hết lòng hỗ trợ. Nhờ vậy, hai tập truyện mới 
được trình làng.  
Tôi xin TRI ÂN những người đã khuyến khích tôi, 
cho tôi những niềm vui, sự tự tin, niềm hứng khởi để 
tiếp tục viết, dù đã bước vào khoảng cuối của cuộc 
đời. Nhớ lại những năm tháng trước khi có ý định 
hoàn thành tập truyện đầu tiên, tôi đã nhận được 
rất nhiều lời ưu ái, khuyến khích. Đặc biệt từ Nhà 
Văn Doãn Quốc Sỹ khi ông tình cờ đọc bài tùy bút 
“Mùa Xuân không trở lại” của tôi ở báo Phụ Nữ 
Việt. Nhà văn Võ Phiến sau khi đọc bài viết của tôi 
về “Đêm vinh danh Võ Phiến ở Virginia”, đã gửi 
một lá thư cho tôi nhờ nhà văn Phan Lạc Tiếp 
chuyển dùm. Ông nói tôi có lối viết tường thuật rất 
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<riêng> và khuyến khích tôi nên duy trì lối viết đó. 
GS Trưng Vương Phương Liên, hiền thê của thiếu 
tướng Nguyễn Duy Hinh là một độc giả rất yêu 
thích những bài viết của tôi. Khi nghe tin tôi sẽ in 
sách, GS đã gửi ngay tiền đặt mua trước mấy cuốn 
để tặng người thân. Anh chị Hùng Hoa nghe nói tôi 
sẽ in cuốn sách thứ 2 cứ nhất định đưa cho tôi cái 
check đặt mua sách cả năm trước. Cô em TV Trúc 
Mai cũng đưa check mua ngay 10 cuốn để tặng bạn 
bè, dù sách còn chưa đưa đến nhà in. Chị Đàm 
Quang Lâm cũng đã đặt cọc một số sách để tặng 
người thân. Được mọi người ưu ái, tin tưởng và hỗ 
trợ như vậy tôi thật vô cùng cảm kích.   
Năm 2010 Tuyển Tập “Những cánh hoa dại mầu 
vàng” đã trình làng. Đứa con tinh thần đầu tiên của 
tôi được thân hữu và bạn bè đón nhận nồng nhiệt. 
Vũ Thị Hoàn, cô bạn TV của tôi ở Las Vegas tâm 
sự, cuốn truyện của tôi Hoàn để ở đầu giường, hôm 
nào khó ngủ lại lôi ra đọc. Đọc đi đọc lại vẫn thích. 
Có lẽ chúng tôi cùng mê thơ Hồ Dzếnh “tình chỉ 
đẹp những khi còn dang dở”nên Hoàn thích đọc 
chuyện tình buồn của tôi là vì vậy. Đào thị Sen cô 
em TV của niên khóa 60-67 ở Dallas, thích truyện 
của tôi đến nỗi gặp bạn bè là quảng cáo lia lịa, 
khiến các bạn Sen gọi tôi mua sách khá nhiều. 
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Khanh, cô bạn học cùng lớp, ở Houston, đã mua 
sách của tôi để tặng bạn bè. Sau đó, người được 
Khanh tặng sách viết thơ cám ơn Khanh, kèm theo 
những lời ưu ái về cuốn sách. Khanh gửi nguyên cả 
lá thư đó cho tôi đọc. Khanh nói để tôi lên tinh thần 
mà tiếp tục viết. Quí vị có thấy là tôi quá may mắn 
không?  
Bác Liệu là thân phụ của anh chị Khanh Cẩn ở 
Virginia. Anh chị kể chuyện là đã đưa sách của tôi 
cho bác đọc, bác rất thích. Một hôm gặp Bác trong 
tiệm ăn Little Saigon, bác hỏi mua một cuốn truyện 
của tôi. Tưởng bác quên, tôi nhắc bác “anh chị Cẩn 
đã mua đưa bác đọc rồi mà”. Bác nói bác đọc rồi, 
nhưng sách đó là của anh chị Cẩn. Bác muốn có 
một cuốn riêng của bác với lời đề tặng của tôi để 
bác giữ làm kỷ niệm, vì bác thích những truyện tôi 
viết lắm. Tôi cảm động đến lặng cả người, có món 
quà nào quí giá hơn những lời vàng ngọc của bác. 
Bây giờ bác đã ra người thiên cổ mất rồi. Một 
chuyện nữa cũng làm tôi thật xúc động. Thanh Bình 
(hiền thê của cố nhà báo Long Ân) đã kể cho tôi 
nghe: phu quân của TV Tố Minh, (một cựu nữ sinh 
rất ưu tú của trường TV hiện ở San Diego) là anh 
Nguyễn Sỹ Anh, đã chảy nước mắt khi đọc truyện 
ngắn “Bốn mươi năm ấy” của tôi đăng trong Đặc 
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San TV Cali. Còn gì vui hơn, khi truyện của mình 
làm người đọc xúc động đến có thể rơi nước mắt? 
Viết đến đây, tôi lại nhớ đến cựu Luật sư Nguyễn 
Thế Toàn mà mọi người cứ gọi đùa là ông Toàn Bò, 
chủ nhân Phở Xe Lửa ở thương xá Eden Virginia 
hồi xưa. Sau khi đọc truyện của tôi, anh Toàn đã đặt 
cho tôi cái tên là “đào thương” của truyện ngắn. 
Không biết tôi có làm anh Toàn nhỏ được giọt nước 
mắt nào không, mà hân hạnh được anh đặt tên như 
vậy? Lấy được nước mắt của các ông, đâu phải 
chuyện dễ, phải không quí vị? Cẩm Vân một GS Đại 
học ở Cali, tuy học chương trình Pháp nhưng lại rất 
thích đọc sách báo VN. Thúy Loan hiền thê của BS 
Nguyễn ý Đức ở Houston. Nhà văn Nguyễn ngọc 
Ngạn MC của Paris Thúy Nga. Cả ba người sau khi 
đọc những truyện của tôi, đã bỏ thì giờ viết những 
lá thư tay, gửi qua bưu điện cho tôi với những nhận 
xét thật ưu ái. Được độc giả bỏ thì giờ đọc truyện 
của mình lại còn viết thư bằng tay (những nét chữ 
viết tay bây giờ hiếm quí lắm) gửi cho biết những 
cảm nghĩ làm tôi vô cùng cảm động. Thi sĩ Lãm 
Thúy, nhà văn Lê Thương, Luật sư Ngô Tằng Giao 
đã viết những bài nhận xét về tuyển tập đầu tiên của 
tôi chan hòa tình cảm. Xin chân thành cám ơn tất cả 
quí vị đã cho tôi những lời khuyến khích, những 
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cảm tình nồng ấm, để tôi có đủ can đảm hoàn thành 
tập truyện thứ hai này.  
Viết lại những dòng trên đây, để tri ân tất cả quí vị 
đã hỗ trợ tôi, cho tôi những món quà tinh thần vô 
giá. Tôi cũng xin cám ơn tất cả các bạn đọc, quen 
biết cũng như không quen biết, đã đọc và yêu thích 
những bài viết của tôi. Những tình cảm quí hóa đó, 
tôi xin ghi nhớ đến giây phút cuối của cuộc đời.  
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